Egy igazán tökös parti: a halloween

Az angolszász népek egyik legkedveltebb és legtitokzatosabb mulatsága október 31-én a
halloween: a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe. Legfontosabb jelképe a
töklámpás, és sütni kell erre az alkalomra sütőtöklepényt (pumpkin pie-t) is!
Megjelenés kísérteties kosztümben!
Az ősz vége felé jár, a mezőről begyűjtik a tököt, a Halloween estéjének főszereplőjét.
Amerikában ugyanis minden évben, az utolsó októberi éjszakán tökfejű szörnyek, fehér
lepedős kísértetek támadnak fel. Az emberek különféle ceremóniákon varázsolnak, jósolnak
egymásnak, felsorolják kívánságaikat. Ilyenkor megtudhatják, meddig tartanak barátságaik,
tartós marad-e nagy szerelmük, s hogy az eljövendő időszak vajon gazdagságot hoz-e, vagy
baljós jelek épp az ellenkezőjére utalnak.
November elsejét, a mindenszentek napját megelőző éjszakán történt csodákat egyesek
komolyan veszik, de legtöbbjük számára csupán vidám mulatságot jelent. Akit egy ilyen
„okkult” pókhálópartira hívnak, már a tök alakú meghívóról sejtheti, hogy mi vár rá,
merthogy: „Megjelenés különösen kísérteties kosztümben.” S ilyen meghívást nem illik
visszautasítani még annak sem, aki utálja a kísérteteket, nem szereti a tököt, a pókoktól meg
egyenesen iszonyodik. E partikon aztán rémisztő szörnyek, ördögök, boszorkányok
ünnepelnek együtt a kísértetkastéllyá varázsolt házakban, ahol rendre pókhálók szövik be a
verandát, kivájt, ijesztő töklámpások világítják meg a lépcsőt, fekete denevérek lógnak
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nejlonzsinóron a mennyezetről, s a gondozott előkertekben olykor alkalmi sírkövek állnak.
Aki mindettől nem ijed meg eléggé, s mégis marad, a büfében saláta, szendvics, sült alma,
töksütemény várja. Ez utóbbi – a híres pumpkin pie – igen finom, annak ellenére, hogy
műanyag pókok tanyáznak rajta. A vendégek almalevet és almabort isznak, pattogatott
kukoricát ropogtatnak, gyömbéres süteményt falatoznak.
Honnan ered a Halloween hagyománya?
Amerikában a nagy ír (gael-kelta) bevándorlás, 1840 óta ünneplik meg ezt a napot. A
druidák – a hajdani pogány kelták – hittek a gonosz szellemeket kiengesztelő természet
feletti erőkben. E hagyományból táplálkozik a mai Halloween is. Vallásuk szerint az év első
napja a november elseje. Ez a nap választja el a nyarat a téltől, és minden régit az újtól. S az
ezt megelőző éjjelen a nyughatatlan holt lelkek kapnak egy utolsó esélyt arra, hogy az élők
közé visszatérjenek, s bűneiket jóvátegyék.
A gyerekek egész évben várják, hogy október 31-én éjjel végre pimasz szörnyekké váljanak.
„Édességet ide, vagy megjárjátok!” – mondogatják, miközben mókás kosztümökbe öltözve
járják a szomszédságot és cukorkát követelnek. S bizony, aki nem szeretné, hogy kukája a
tetőn landoljon, vagy kerítését darabokra szedjék, jobb, ha tart otthon jókora mennyiségű
bonbont erre az alkalomra.
Miközben a lurkók az utcákon „kísértenek”, a felnőttek bent a szobában, félhomályba
burkolózva titokzatos szeánszokon vesznek részt. Hagyományos rítus szerint egy hámozott
alma héjának hosszú csíkját át kell dobni a jobb vállon anélkül, hogy elszakadna. Az eközben
formálódó írásjel a jövendőbeli nevének kezdőbetűje lesz.
Van, ahol süteményekbe pénzérmét, gyűrűt, gyűszűt, gombot sütnek. Aki pénzt talál benne,
a hiedelem szerint gazdag lesz, aki gyűrűt, hamarosan megházasodik, akinek a gyűszű jut,
az élete végéig megőrzi ártatlanságát, a gomb pedig dicsőséget hoz. További játék az
almaevés, amikor a résztvevők hátul összefont kezekkel ülnek egy vízzel teli tál előtt,
amiben két alma úszik. Az egyikbe bele van vésve: yes, a másikba: no. Az az alma, amelyikbe
a kéz segítsége nélkül először beleharap valaki, megválaszolja gondolatban feltett kérdését.
Európában a halloween sokáig feledésbe merült. Néhány helyen elvétve jelmezbe öltöztek és
tökdíszeket helyeztek el a lakásban, de ez a szokás is hanyatlóban volt. Az utóbbi években
azonban a halloween ünneplése ismét visszatért, valószínűleg a népszerű amerikai
ponyvakultúra (képregények, filmek) nyomán. Az utóbbi években Magyarországon is egyre
több helyen ünneplik: az iskolákban beöltöznek a gyerekek és cukrot osztanak az
osztályokban.
Forrás: halloween.lap.hu
Fotó: www.wallpapersandimages.com
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